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Un altre cop tenim l’oportunitat de poder adreçar-nos 
a vosaltres des d’aquest espai que amablement ens ha 
ofert la redacció d’aquesta Revista que, com veureu, està 
impulsada des de l’Ajuntament i hi col·laboren un nombre 
important de vilatans i la majoria d’empreses del Poble.

La necessitat de comunicació a l’inici del segle XXI ha 
esdevingut fonamental per estar correctament informats. 
Tots els mitjans són bons. Al segle passat, la vida al car-
rer era molt habitual i els ajuntaments podien fer-vos ar-
ribar la informació amb una certa facilitat des del mateix 
carrer -molts recordareu en “Xicu l’agutzil”, amb la seva 
corneta fent-nos arribar la informació amb aquell: “Es 
faaa saaaberrr a tothom…”.  Doncs bé, avui també us 
fem arribar les principals notícies i recomanacions des 
del carrer mitjançant els punts d’informació que l’Ajunta-
ment té destinats a aquest fi; però a diferència d’abans, 
en comptes que la informació us arribés sense haver-vos 
de moure de casa, avui heu de sortir de casa per poder-hi 
accedir. En els temps que corren, això és certament difi-
cultós, i massa vegades ens quedem sense la informació 
necessària. Aquesta revista serà una altra eina de comu-
nicació per informar-vos dels esdeveniments presents, 
passats o futurs, que tenen importància per al Poble. 

Per qüestions d’espai i de pressupost, no pot abastar 
tota la informació que requeriu i, per tant, no substitueix 
cap dels altres mecanismes d’informació que hem posat 
al vostre abast. Senzillament, és un mecanisme que ens 
permet, sempre amb el vostre consentiment, entrar a les 
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Benvolguts vergelitans,

vostres llars i establir un contacte més proper i, a voltes, 
més eficaç.

En el poble de Verges han de passar, properament, algu-
nes coses que ens afectaran molt.

Sabeu que hi ha un projecte per fer una variant i un pont 
nou (sobre el Ter). De moment, encara no està decidit el 
traçat definitiu, però la Generalitat hi treballa i propera-
ment ens n’informaran. A grans trets, les propostes són 
les mateixes que ens varen fer fa uns anys, és a dir, una 
variant per la banda est (la de Torroella) que passaria a 
uns 7 metres per sobre del nivell actual del terreny, pas-
sant per damunt de la carretera de Torroella de Montgrí 
(a l’indret aproximat on avui el camí de la rutlla enllaça 
amb l’esmentada carretera), i amb un pendent suau, bai-
xaria fins a trobar el nivell de la carretera de la Tallada. 
També ens han proposat una variant per la banda oest 
(la banda de Jafre), que correspon exactament a una de 
les propostes que ja ens havien fet fa uns anys i que el 
Poble de Verges va rebutjar. És a dir, tot allò que havíem 
demanat, sembla que no els fa ni fred ni calor, i segueixen 
amb la seva. De totes formes, repeteixo que no hi ha res 
definitiu, i que, properament, ens faran una proposta. No 
tingueu cap dubte que us informarem puntualment dels 
detalls que ens proposin. 

Un segon projecte que ha de capgirar d’una forma impor-
tant la vida de Verges és el projecte de la depuradora. Fa 
pocs dies ha arribat a l’Ajuntament la proposta per l’ACA. 
Podeu consultar-lo, si ho desitgeu, però penseu que els 
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Resultat de les eleccions 
autonòmiques a Verges

El 16 de novembre, els vergelitans van acudir a les ur-
nes per elegir els diputats al Parlament de Catalunya i, 
conseqüentment, per formar el govern de la Generali-
tat durant la propera legislatura. 

La participació va ser del 74.29%, és a dir que van vo-
tar 653 persones d’un total de 879 persones censades i 
els resultats de l’escrutini van ser els següents:

PARTIT VOTS

Convergència i Unió .......................................................... 297
Esquerra Republicana de Catalunya .............................. 188
Partit dels Socialistes de Catalunya-Ciutadans pel Canvi
................................................................................................. 89
Partit Popular:....................................................................... 31
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Alternativa .... 29
Els Verds – Alternativa Verda .............................................. 3
Partit Obrer Socialista Internacionalista ........................... 2
Partit Humanista de Catalunya............................................ 1
Izquierda Republicana – Partit Republicà d’Esquerra..... 1
Lluita Internacionalista ......................................................... 1
Nuls .......................................................................................... 4 
En Blanc .................................................................................. 7

La participació: a la 1 de la tarda havia votat el 31,97% 
(281 persones), a les 6 de la tarda el 62,57% (550 vots) i 
a les 8 del vespre el 74,29% (653 votants)

A diferència de l’any 1999, i seguint la tònica de la 
resta de Catalunya, tan CiU (340 vots el 1999) com el 
PSC (102 vots el 1999) perden votants a favor d’ERC 
(141 vots el 1999), que continua com a segona força, i 
també del PP (25 vots el 1999).
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funcionaris de l’Ajuntament tenen molt poca informació, 
i algunes de les vostres preguntes no us les podran con-
testar. Des de l’Ajuntament, hem demanat una reunió 
amb els responsables de l’ACA per informar-nos millor. 
Seria convenient que ens féssiu arribar els vostres dub-
tes i intentarem aclarir-los de la millor forma possible.

En definitiva, la vida del poble segueix, no pas lliure de 
problemes, molts d’ells derivats d’un excessiu egois-
me i individualisme engendrat dins nostre al llarg dels 
temps. Alguns recordem que durant la nostra infantesa, 
com avui, hi havia problemes entre veïns, però si un veí 
necessitava ajuda perquè la vaca havia de parir, es do-
naven un cop de mà a qualsevol hora i sense cap mena 
d’interès ni rancúnia. Segurament hi havia excepcions, 
però tothom respectava els límits de la propietat del veí, 
si havia d’ocupar-lo temporalment li demanava permís, 
es mantenien els camins i “corriols” nets, es respecta-
ven les edificacions comunals i, si calia, es col·laborava 
en reparar-los, les deixalles es reciclaven i no s’embru-
taven els carrers innecessàriament. Evidentment eren 
altres temps, i amb altres problemes. No interpreteu 
que voldríem tornar a aquells temps, ans el contrari, per 
moltes coses, voldríem oblidar-los, però sí que ens agra-
daria que en recuperéssim el respecte a les persones, 
a les normes, a les lleis i especialment a la convivència. 
És molt difícil ser gestors polítics i exercir funcions de 
govern sobre gent que no té respecte a la convivència. 
Per a la gent no solidària i amb manca de civisme, els 
governants sempre som impopulars, però preferim ser 
impopulars, que no pas permetre que es deteriori la 
convivència. Aquest és l’esperit de l’actual govern de 
l’Ajuntament de Verges. Esperem i desitgem que també 
sigui el vostre, i que ens faciliteu la tasca amb el vostre 
respecte a la convivència.

L’AJUNTAMENT

C/Major, 15 - Tel. 972 78 03 75 - 17142 VERGES


